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Збі ра ю чы звест кі пра род ную вёс ку, 
мы на ткну лі ся ў ін тэр нэ це на дзіў ную 
наз ву «Ся дзі ба Гра боў скіх», зме шча-
ную пад фо та здым кам на ша га тар ноў-
ска га па ла ца. Ад нак ні я кі Гра боў скі тут 
ні ко лі не ўла да рыў — аў та ры сай та па-
мы лі лі ся. Гэ тая не да рэ чнасць на вя ла 
нас на дум ку: па куль не поз на, трэ ба 
са браць і апра ца ваць мяс цо выя наз вы 
па лёў, ля соў, да рог, са доў — ад ным 
сло вам, наз вы ўро чы шчаў, якія не на-
не се ны на кар ту. Па-на ву ко ва му яны 
на зы ва юц ца мік ра та по ні ма мі.

Ве да ю чы мік ра та по нім, мож на бес па-
мыл ко ва тра піць у лю бое на зва нае мес ца. 
На прык лад чу ем вы раз: «Пай шлі пад Бы-
ка». І хоць ця пер ня ма ні я ка га бы ка — ні 
бе тон на га, ні жы во га, мы ве да ем на зва нае 
мес ца: яно зна хо дзіц ца ка ля скры жа ван ня 
да рог у Тар но ве, ка ля пер ша га двух па вяр-
хо ва га до ма. Скульп ту ру бы ка знес лі га доў 
20 та му, а наз ва за ста ла ся. Яна на гад вае 
нам пра бы лую сла ву саў га са «Тар но ва», 
пра да сяг нен ні яго ў жы вё ла га доў лі.

Гэ та на тхні ла нас са браць мік ра та по ні-
мы вё сак Тар но ва, Па ра ча ны, Бе ла гру да 
Лід ска га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці, рас-
тлу ма чыць іх па хо джан не і ства рыць слоў-
нік мік ра та по ні маў сваёй мяс цо вас ці.

Зай ма ю чы ся та кім да сле да ван нем у 
сва ёй Тар ноў скай ся рэд няй шко ле пад кі-
раў ніц твам на стаў ні цы бе ла рус кай мо вы 
і лі та ра ту ры Ма рыі Сяг ла, мы вы свет лі-
лі, што мік ра та по ні мы час цей за ўсё вы-
ка рыс тоў ва юц ца мяс цо вы мі жы ха ра мі ў 
паў ся дзён ным жыц ці для ўдак лад нен ня 
мес ца зна хо джан ня ча ла ве ка ў час ад па-
чын ку ці пра цы. Свае наз вы ўро чы шчы 
час та атрым лі ва лі па ім ёнах, проз ві шчах 
сва іх гас па да роў. Мно гія та по ні мы звя за ны 
з пры род ны мі ад мет нас ця мі тэ ры то рыі.

Шэ раг на зваў, якія ўзнік лі даў но, утва-
ры лі ся з да па мо гай ад ноль ка вых су фік-
саў: -шчын-, -чын-, якія ма юць зна чэн не 
збор нас ці, су поль нас ці — Ша мя тоў шчы-
на, Ба нэт чы на, Мак рэт чы на, Ка ва лёў-
шчы на, Ту тэй шы на. Та кім жа чы нам бы ла 
ўтво ра на і ра ней шая наз ва ма ёй вёс кі — 
Тар ноў шчы на. Не ка то рыя мік ра та по ні мы 
нейт раль ныя па вы яў лен ні ад но сін да аб'-

ек таў: Ка ма роў бя рэз нік, Ку ты, Ду ба рэ ві-
ча ва яма, Ме жы. Су стра ка юц ца наз вы з 
па мян шаль на-лас каль ным ад цен нем: Ніў-
кі, Ма сей каў са док, Пра нці шаў лу жок.

Не каль кі мік ра та по ні маў ма юць іра-
ніч нае, на ват здзек лі вае гу чан не. Рас-
ка жу пра іх па хо джан не. Наз ва адзі на га 
ча ты рох па вяр хо ва га до ма Му ра вей нік у 
Тар но ве з'я ві ла ся ад ра зу пас ля за кан-
чэн ня яго бу даў ніц тва. Мно гім ад на вяс-
коў цам не па да ба лі ся та кія ўмо вы жыц ця 
(ні та бе спа кою, ні свай го дво ры ка — 
сну юць лю дзі, як му раш кі). Не ка то рыя ж 
зайз дрос ці лі га рад скім умо вам жыц ця (і 
газ ёсць, і ва да га ра чая з кра на льец ца). 
Ін шыя звяз ва лі та кую наз ву з вя лі кай 
коль кас цю дзяў чат, якія жы лі на верх-
нім па вер се ў асоб най ква тэ ры, — да іх 
ве ча ра мі ўсё на вед ва лі ся хлоп цы. Наз ва 
Ля гу шат нік з'я ві ла ся ў вы ка па на га не вя-
лі ка га во зе ра паз ней, ка лі яно аб мя ле ла, 
вы сах ла, та му ста рэй шыя дзе ці не ха це лі 
ў ім ку пац ца, смя я лі ся з ма лых, якія боў-
та лі ся там у га ра чы ню ра зам з жа ба мі.

Ці ка вая наз ва — Мядз ве джая га ра. 
Гэ та га рыс ты пад' ём да ро гі ка ля кас цё ла 
з Бе ла гру да на Тар но ва. Ра ней, бы ва ла, 
зі мой лю дзі не маг лі ўза брац ца на яго, паў-
злі, як мядз ве дзі; Чор та ва га ра — уз го рак 
пад чы гун кай, на ім увесь час хо лад на.

У не ка то рых мік ра та по ні мах ус па мі-
на ец ца пра мі ну лае: Ка ця ры нін скі тракт, 
Цар коў ны пад вал. Уз нёс ла гу чыць Кры-
жы, Шве да ва га ра. Яны ўве ка веч ва юць 
па мяць пра ге ра ізм, са ма ах вяр насць во-
і наў-зма га роў.

Ін шыя наз вы рас кры ва юць гіс то рыю 
аб' ек таў: Пош та, Ма ён так, Зор ка, Чва-
ра кі. Паш то вае ад дзя лен не зна хо дзіц ца 
ўжо ў ін шым до ме, раз бу ра ны бу ды нак 
ко ліш ня га ла ге ра «Зор ка» ў Бе ла гру дзе, 
а ра ней шыя наз вы гэ тых аб' ек таў жы-
вуць, за хоў ва юць сваю гіс то рыю.

Мя ня юц ца па ка лен ні лю дзей, сці ра-
юц ца з па мя ці роз ныя прад ме ты, бо вы-
хо дзяць з ужыт ку, а наз ва за ста ец ца. Мы 
ёй ка рыс та ем ся, ары ен ту ем ся ў пэў ным 
мес цы.

На стас ся ГОМ ЗА
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«Веч нас ці на ле жаць толь кі кні гі», — лі чыць 
края знаў ца з Лу нін ца Тац ця на Ка на пац кая. Ме-
на ві та та му гэ тай спра ве ад дае ўсе сі лы: за ўлас-
ныя срод кі яна ўжо вы да ла пяць края знаў чых 
кніг, пры све ча ных род на му го ра ду. Са браць 
звест кі пра сла ву тых зем ля коў, та кім чы нам 
уве ка ве чыў шы іх па мяць, яна лі чыць сва ім не па-
срэд ным аба вяз кам і да дае, што пі ша «да ку мен-
таль на», бо га лоў нае — са браць тое, што мо жа 
знік нуць праз пэў ны час.

Пры яры тэт ная тэ ма для яе — чы гун ка, бо ме-
на ві та дзя ку ю чы ёй Лу ні нец пе ра тва рыў ся ў амаль 
30-ты сяч ны го рад, аба гнаў шы вёс ку Лу нін, якая з'я-
ві ла ся ра ней, да ла наз ву гэ та му на се ле на му пунк ту, 
але так і за ста ла ся вёс кай. Пад час сва іх да сле да-
ван няў Тац ця на Ка на пац кая гу та рыць з на шчад ка мі 
пер шых чы гу нач ні каў, пра гля дае ся мей ныя ар хі вы, 
фо та здым кі. Яна ад зна чае, што пра ана лі за ва ла 
лё сы ка ля 65 ся мей чы гу нач ні каў і вы яві ла ад ну ці-
ка вую, хут чэй, не гіс та рыч ную, а ча ла ве чую тэн дэн-
цыю: ка лі хтось ці зра біў зло, гэ та ад люст роў ва ец ца 
ў на ступ ных па ка лен нях...

Пе ша ход ным мос там це раз чы гун ку Лу ні нец па-
дзе ле ны на дзве част кі. Ка лісь ці, пры бу даў ніц тве 
чы гу нач на га вуз ла, спат рэ бі ла ся ўзво дзіць да мы 
для пра цаў ні коў. Але мяс цо вае на сель ніц тва сваю 
зям лю (га лоў ную ся лян скую каш тоў насць!) пра да-
ваць не па га дзі ла ся і пра па на ва ла чы гу нач ні кам 
ся ліц ца па дру гі бок рэ ек — там, дзе ба ло та. Так і 
зра бі лі: ні зі ну асу шы лі, пра кла лі ка на вы, па бу да ва-
лі да мы. Гэ ты мік ра ра ён стаў на зы вац ца За лес се, 
а ў да ва ен ны час ён меў наз ву «па сад Лу ні нец» (у 
ад роз нен не ад цэнт ра — «ся ла Лу ні нец»). І ця пер 
у гэ тай част цы го ра да пе ра ва жае пры ват ная за бу-
до ва па чат ку ХХ ста год дзя. Гу ля ю чы па ву лі цах, 
за ўва жа еш: ні што ад ва чэй не за сла няе не ба. Для 
ча ла ве ка са ста лі цы гэ та па да ец ца на ват ня звык-
лым: яно паў сюль, яго бла кіт ным ка вал кам не трэ ба 
вы ры вац ца з-за вы со кіх гма хаў. Не ба шчыль на і 
ўтуль на ахі нае гэ тую па лес кую раў ні ну.

Чы гун ка ні ко лі не страч ва ла сва ёй стра тэ гіч най важ-
нас ці. Ка лі да ўла ды ў гэ тай част цы Бе ла ру сі прый шлі 

па ля кі, яны яе так са ма раз ві ва лі. Шмат ува гі на да ва лі 
і доб ра ўпа рад ка ван ню га рад скіх ву ліц. Бру ка ва ныя 
да ро гі вы кла лі шас ці кут ні ка мі, зроб ле ны мі з ка ме ню, 
мац ней ша га за гра ніт. Ад нак у наш час амаль усе яны 
за лі ты ас фаль там. Хтось ці заўважыў, што ў не ка то рых 
пры ват ных два рах ля жыць на дзей ная і пры го жая ста-
рая бру ка ван ка... Ад мет насць, ство ра ную «ў поль скі 
час», за ўва жа еш хі ба ў Лу ні не, з яко га па бру ка ва най 
да ро зе мож на да брац ца ў вёс ку Лоб ча.

У 1930-я га ды склад на сель ніц тва ў Лу нін цы быў 
пры клад на та кі м: 5 ты сяч бе ла ру саў, 5 ты сяч яў рэ-
яў, 2 ты ся чы па ля каў і прад стаў ні коў ін шых на цый. 
У час фа шысц кай аку па цыі яў рэі за гі ну лі. Ад нак 
ву лі цы, на якіх яны жы лі і пра ца ва лі, па зна валь ныя 
і сён ня. Адзін з зем ля коў — ра сій скі біз нес мен — 
вы ку піў бы лы ганд лё вы рад з не вя лі кі мі пад валь-
чы ка мі і да во лі ўда ла ад на віў яго, раз мяс ціў шы 
рэ ста ран і кра му.

Ёсць у го ра дзе дзве во да на пор ныя ве жы. Ста рая 
драў ля ная і больш но вая, цаг ля ная, ста яць по бач. 
Тац ця на Ка на пац кая га во рыць, што ў Бе ла ру сі ёсць 
во пыт вы ка ры стан ня та кіх ці ка вых па бу доў пад аб'-
ек ты куль ту ры. Ма рыць яна і пра тое, што ў ад мі-
ніст ра цый ным бу дын ку стан цыі Лу ні нец ство раць 
му зей чы гун кі. Мяс цо выя жы ха ры пры гад ва юць, 
што не так даў но праз чы гун ку, на За лес се, вёў 
драў ля ны мост, га лоў най ад мет нас цю яко га бы лі 
ка ва ныя па рэ нчы. Ад нак яго за мя ні лі на бе тон ны, і 
гэ тыя па рэ нчы знік лі.

Упры га жэн не «ста ро га горада» — зграб ныя бал-
кон чы кі на да мах да ва ен най па бу до вы. Ад нак бал-
кон чы кі па сту по ва зно сяць — ра зам з імі сы хо дзіць і 

аб ліч ча мі ну лай эпо хі. Ка лі па гля дзець на да мы, якія 
за ста лі ся без гэ тых улас ці вых ім ар хі тэк тур ных фор-
маў, то ўзні кае ад чу ван не, што ча гось ці не ха пае, 
што гэ тыя па бу до вы сваю бы лую не паў тор насць, 
на жаль, ужо стра ці лі. За ха ва ла ся 5 бал кон чы каў. 
Ад нак ці не ўзнік не жа дан не знес ці і іх?.. Змя ня юц ца 
ўва хо ды ў ста рыя бу дын кі. На прык лад, вя лі кі дом, 
у якім ця пер зна хо дзіц ца баль ні ца сяст рын ска га 
до гля ду, ці пры го жы аса бня чок, у якім раз мяс ціў ся 
края знаў чы му зей, спе цы яль на пра ек та ва лі ся «кры-
ла ты мі» — з ува хо дам па цэнт ры. Ця пер дзверы 
зроб ле ны збо ку, а да мы, ні бы сля пыя, не мо гуць 
ні ко га за пра сіць унутр.

Ёсць у го ра дзе два пры го жыя пра ва слаў ныя хра-
мы. У ад ной част цы Лу нін ца — Кры жаў зві жан ская 
царк ва, з чыр во най цэг лы, бы ла за кла дзе на ў 1912 

го дзе. На цар коў ным два ры — не-
вя лі кі па гост, дзе па ха ва ны бы лыя 
свя шчэн ні кі. Да рэ чы, пра ад на го з 
іх на пі саў Якуб Ко лас у тры ло гіі «На 
ро ста нях»: бу ду чы на род ны пяс няр 
да ваў у Лу нін цы пры ват ныя ўро кі 
дзе цям чы гу нач ні каў. Но вы храм — у 
го нар іко ны Бо жай Ма ці «Спаг нан не 
за гі ну лых», зна хо дзіц ца па дру гі бок 
чы гун кі, асве ча ны толь кі ле тась. Сце-
ны па тын ка ва ны ў бе лы ко лер, ку па-
лы ззя юць зо ла там. По бач, у драў-
ля ным ча со вым па мяш кан ні, раз ме-
шча на ня дзель ная шко ла. Тац ця на 
Ка на пац кая кож ную ня дзе лю ў 15.00 
пра во дзіць тут ду хоў на-края знаў чыя 
су стрэ чы, чым імк нец ца скі ра ваць су-
час ні каў да гіс та рыч най па мя ці.

Края знаў цы ўда ло ся ад ста яць не-
вя ліч кі пом нік, які свед чыць пра ці ка-
вы факт. На ім на пі са ны тыя ж ім ёны, 
што і на пер шай ста рон цы «Зям лі пад 
бе лы мі кры ла мі» Ула дзі мі ра Ка рат ке-
ві ча. Гэ та зна чыць, пісь мен нік бы ваў 

тут і, маг чы ма, на ват па чаў пра цу над сва ім тво рам. 
Ле там Тац ця на Ка на пац кая ла дзіць твор чую су стрэ чу, 
пры све ча ную Мі ка лаю Ка лін ко ві чу — аў та ру кніг пра 
Лу ні нец і пра па лес кі пе ры яд жыц ця Аляк санд ра Бло ка. 
Гэ тае імя асаб лі ва пры цяг вае сю ды ма ла дых паэ таў з 
Бе ла ру сі і Ра сіі.

У 1920-я тут на стаў ні чаў і пе ра клаў на рус кую 
мо ву «Сло ва аб пал ку Іга ра вым» Мі ка лай Ан цу-
ке віч. Праз пэў ны час ён уз на ча ліў Ві лен скую бе-
ла рус кую гім на зію. Яшчэ ра ней вы клад чы кам ма-
тэ ма ты кі ў Лу нін цы быў Па вел Су хой — сла ву ты 
авія кан струк тар.

З гэ тых мяс цін па хо дзіць спя вач ка На тал ля Мур-
ко, якая ня даў на за вяр шы ла зям ны шлях. Пры хіль-
ні кі та лен ту на зы ва лі яе Па лес кай ма дон най. Ула-
даль ні ца ча роў на га го ла су амаль 30 га доў вы кон-
ва ла і «Лу ні нец кі вальс», які ства ры лі са ма дзей ныя 
аў та ры — вы клад чык му зы кі Яў ген Ку фай кін і ўрач 
Мі ка лай Пры мчык. Мно гія лу нін ча не пад трым лі-
ва юць края знаў цу ў тым, што гэ тая пес ня па він на 
гу чаць, — і як тра ды цый ная «ві зі тоў ка» Лу нін ца, і як 
ша на ван не па мя ці та ле на ві тых зем ля коў.

На пры кан цы вар та да даць, што Лу ні нец — гэ та 
су ніч ны край. Увесь чэр вень го рад чыр ва нее ад 
мност ва ягад, поў ніц ца са лод кі мі во да ра мі і сма ка-
мі. А яшчэ сю ды вар та пры ехаць ме на ві та ў гэ тым 
ме ся цы, каб уба чыць, як на Бе лым во зе ры цві це 
ла бе лія Дорт ма на — рас лі на, якая свед чыць пра 
над звы чай ную чыс ці ню ва ды...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Лу ні нец кі ра ён
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Гутарка з края знаў цамГутарка з края знаў цам  ��

ЛУ НІ НЕЦ. НЕ БА. ЧЫ ГУН КА

Бру ка ва ную да ро гу вы клад ва лі 
з шас ці кут ні каў, зроб ле ных з ка ме ню, 
мац ней ша га за гра ніт.

На ста рым пом ні ку на пі са ны тыя ж ім ёны, 
што і на пер шай ста рон цы «Зям лі пад 
бе лы мі кры ла мі» Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. 
Гэ та зна чыць, пісь мен нік бы ваў тут.

Уні зе фо та здым ка з ві дам пры вак заль най ву лі цы да ва ен на га Лу нін ца 
ста іць ліч ба 1429. Ула даль ні ца ра ры тэ та сцвяр джае, што та кім чы нам па ля кі 
ад зна ча лі на паш тоў ках да ты пер шай згад кі пра га ра ды ў ста ра жыт ных 
ле та пі сах. Ка лі ўдас ца да ка заць, што гэ та са праў ды так, Лу ні нец, які рых-
ту ец ца да 565-га до ва га юбі лею, «па ста рэе» на 20 га доў, а ўзрост лю бо му 
го ра ду да дае знач нас ці.

ЦІ БУ ДЗЕ ЕЗУ ІТ РЫ БУ ЕС ЦІ?
Хрыс ці ян скі пост і яго су тык нен не з на ту раль-

ны мі ін стынк та мі ча ла ве ка здаў на вы клі ка лі ў вер-
ні каў су пя рэч лі выя эмо цыі, спа ра джа лі шмат лі кія 
кпі ны, анек до ты, за баў ныя гіс то рыі і жар таў лі выя 

ры ту а лы. Ча сам іро нія гіс то рыі вы яў ля ла ся толь кі на пра ця гу доў га га ча су.
Як свое асаб лі вы жарт сён ня мож на ўспры маць па ста но ву ка та ліц кай царк вы, 

зроб ле ную па іні цы я ты ве ар цы біс ку па Кве бе ка ў XVІІ ста год дзі, згод на з якой ба-
бёр, па пры чы не жыц ця ў ва дзе, а так са ма та му, што яго хвост па кры ты лус кай, 
па доб най на ры бі ную, з'яў ля ец ца... ры бай! І та му яго мож на спа жы ваць у ежу. Пры 
гэ тым, пры ня ўшы та кое ра шэн не, спа сы ла лі ся на аў та ры тэт най вя лік ша га тэ о ла га 
Та ма ша Аквін ска га, які яшчэ ў XІІІ ста год дзі сцвяр джаў, што кла сі фі ка ваць жы вёл 
трэ ба не па вод ле іх ана то міі, а зы хо дзя чы з та го ася род дзя, дзе яны жы вуць.

Ду ха вен ства і шлях та Рэ чы Па спа лі тай, ду ма ец ца, су стрэ ла гэ тую па ста но ву 
не без ра дас ці: па коль кі мност вам баб роў та ды сла ві лі ся і на шы кра і ны. Баб ро выя 
го ны бы лі пры ві ле ем шлях ты і ду ха вен ства, та му спа жы ван не гэ тай «ры бы» ў ежу 
да дат ко ва ўзмац ня ла гэ тае пры ві ле я ва нае ста но ві шча, па вя ліч ва ла са цы яль ную 
дыс тан цыю з прос тым лю дам. Гэ та ў кан цы ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзяў спа ха-
пі лі ся, што баб роў амаль зні шчы лі, і та ды па ча лі іх ахоў ваць і ад наў ляць. А ця пер, 
ка жуць, гэ тыя звя ры ў нас із ноў так раз мно жы лі ся, што пы тан не пра вяр тан не баб-
ро ва га мя са ў бе ла рус кае ме ню ста ла, як ка жуць, ру бам. І асаб лі ва па пу ля ры зу юць 
той са мы «ры бін» хвост... Па гля дзім, ці не аб' явяць баб ра зноў ры бай?

Бу дзе, ві даць, да рэ чы пры га даць і даў ні па пу ляр ны анек дот пра пост, які ў не чым 
пе ра гу ка ец ца з па ра дак саль най па ста но вай пра баб ра. За пі саў яго наш вель мі 
вя до мы не ка лі гу ма рыст Ка раль Жэ ра.

Ксёндз-бер нар дзі нец у час пос ту, да стаў шы са бе ў да ро зе ры бы, пры ехаў да 
карч мы. Ён па чыс ціў ры бу і вы ра шыў яе пры га та ваць. Тут пры яз джа юць два езу і ты, 
якія ні чо га пос на га не ме лі. Уба чыў шы ў бер нар дзін ца ры бу, адзін ска заў: — Ах, ва-
ша мосць ксён жа, пек ную ры бу ты ма еш. А ці не маг лі б мы ў вас па на па жы віц ца?

Бер нар дзі нец, які меў на са бе рас пяц це, ка жа:
— Ка лі мне вас пан па тлу ма чыць, што гэ тыя лі та ры ІNRІ над га ла вою Хрыс та азна-

ча юць, дык за пра шу вас па на на ры бу, а ка лі не — то, вы ба чай, не бу дзеш яе ес ці.
Езу і ты тлу ма чаць, што тыя лі та ры 

азна ча юць Jesus Nazarenus Rex Judeorum 
(Езус На за рэй Цар Іў дзей скі).

А бер нар дзі нец:
— Ня праў да, яны азна ча юць: Jezuіta 

nіe bedzіe ryby jadl (езу іт не бу дзе ры-
бу ес ці).

Дык сам еў, а ім не даў. Але хоць бы 
яны і рас тлу ма чы лі пра віль на, то ўсё 
роў на б ры бы не па каш та ва лі, бо су-
праць іх бы ло тлу ма чэн не.

Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шойМяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой  ��

БУДЫНКІ ЗНІКАЮЦЬ — 
НАЗВЫ ЗАСТАЮЦЦА

Ма на хі ло вяць ры бу.


